
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpo-
spolita Polska) w dniu 7 października 2008 r. —
Elektrownia Pątnów II sp. z o.o./Dyrektorowi Izby

Skarbowej w Poznaniu

(Sprawa C-441/08)

(2008/C 327/25)

Język postępowania: polski

Sąd krajowy

Naczelny Sąd Administracyjny

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Elektrownia Pątnów II sp. z o.o.

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Pytania prejudycjalne

Czy w świetle prawa wspólnotowego (w szczególności prze-
pisów Dyrektywy Nr 69/335/EWG) (1), nakładając podatek kapi-
tałowy na operację podwyższenia kapitału, organy podatkowe
zobowiązane są uwzględnić operacje, dotyczące tego samego
składnika kapitału, które podlegały opodatkowaniu podatkiem
kapitałowym przed dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej?

W szczególności, czy mechanizm przewidziany art. 5 ust. 3 tiret
drugie Dyrektywy 69/335/EWG ma zastosowanie do sytuacji,
gdy konwersja pożyczek udzielonych spółce kapitałowej, o
których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c) Dyrektywy ma miejsce po
akcesji, a pożyczki te były już uprzednio, na podstawie ustawo-
dawstwa krajowego obowiązującego do dnia akcesji, opodatko-
wane na zasadach określonych w polskiej ustawie o podatku od
czynności cywilnoprawnych?

(1) Dz. U. L 249 z dnia 3.10.1969, str. 25–29; Polskie wydanie
specjalne Rozdział 09 Tom 01 str. 11–15.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego
w dniu 1 lipca 2008 r. w sprawie T-37/04 Região
Autónoma dos Açores przeciwko Radzie Unii
Europejskiej, wniesione w dniu 8 października 2008 r.

przez Região Autónoma dos Açores

(Sprawa C-444/08 P)

(2008/C 327/26)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Região Autónoma dos Açores (przedstawi-
ciele: M. Renouf, Solicitor, C. Bryant, Solicitor, H. Mercer QC)

Inne strony postępowania: Rada Unii Europejskiej, Komisja
Wspólnot Europejskich, Królestwo Hiszpanii, Seas at Risk VZW,
WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace
Council

Żądania wnoszącego odwołanie

— Uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca
2008 r. w sprawie T-37/04;

— Stwierdzenie dopuszczalności skargi w sprawie T-37/04;

— Stwierdzenie nieważności art. 3 i 11 oraz załącznika do
rozporządzenia Rady nr 1954/2003 (1) w zakresie, w jakim:
a) stanowią, że nakład połowowy zgodnie z tym rozporzą-
dzeniem określany jest jedynie w odniesieniu do docelowego
gatunku i stref ICES i CECAF, a nie jednocześnie poprzez
odniesienie do rodzaju stosowanego narzędzia połowowego,
niezależnie od tego, czy jest ono ciągnione czy stacjonarne;
b) wyłączają gatunki głębokowodne (tzn. gatunki głęboko-
wodne objęte rozporządzeniem nr 2347/2002 (2)) z zakresu
stosowania art. 3 i 11 rozporządzenia 1954/2003;

— Stwierdzenie nieważności art. 15 rozporządzenia
nr 1954/2003 w zakresie, w jakim uchylenie rozporządzeń
nr 685/95 (3) i nr 2027/95 (4) a) (i) pozbawia Wspólnotę
uprawnienia w przedmiocie określenia nakładu połowowego
nie tylko w odniesieniu do docelowego gatunku oraz stref
ICES i CECAF, lecz jednocześnie z odniesieniem do rodzaju
stosowanego narzędzia połowowego oraz (ii) eliminuje
określanie nakładu połowowego w taki sposób, jak miało to
miejsce na podstawie rozporządzenia nr 2027/95; b) (i)
uchyla uprawnienie do określania maksymalnego rocznego
nakładu połowowego na strefę w odniesieniu do gatunków
głębokowodnych (tzn. gatunków głębokowodnych objętych
rozporządzeniem nr 2347/2002) oraz (ii) eliminuje okreś-
lanie maksymalnego rocznego nakładu połowowego w taki
sposób, jak miało to miejsce na podstawie rozporządzenia
nr 2027/95; c) uchyla zakaz dostępu statków rybackich pod
banderą hiszpańską do wód Azorów w celu połowu
tuńczyka;
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